Kontrolní seznam
pro rozsáhlé nasazení
Windows 10 a Office 365
ProPlus
Zjednodušte správu IT ve vaší organizaci a získejte nejproduktivnější
a nejlépe zabezpečené výpočetní prostředí, se kterým se zároveň
pojí nejnižší celkové náklady na vlastnictví. Následující kroky vám
pomůžou naplánovat a provést nasazení Windows 10 a Office
365 ProPlus.

Krok 1 Příprava
Získejte přehled o procesu nasazení a zjistěte, co je

Vytvořte infrastrukturu virtuálního nasazení,

nového, čím se tato technologie liší a jak můžete připravit

která vám ve fázi příprav pomůže nasazení otestovat

svůj plán.

a ověřit.

Vyzkoušejte praktickou kalkulačku návratnosti investic,
která vám pomůže posoudit hodnotu přechodu na
Windows 10 a Office 365 ProPlus a objevit jeho přínosy
pro vaše podnikání.
Projděte si nejdůležitější body, které je při nasazení
dobré zvážit. Začněte hlavními aspekty, které se od doby,
kdy jste velké desktopové řešení nasazovali naposledy,
pravděpodobně změnily.

Krok 2 Plánování  
Povolte sadu nástrojů Windows Analytics, která vám

Synchronizujte soubory uživatelů do cloudu,

pomůže vyhodnotit připravenost zařízení a aplikací.

pak upravte nastavení uživatelů a zařízení.

Kontaktujte tým služby Desktop App Assure
od Microsoftu a požádejte ho o pomoc

V rámci nasazení naplánujte i zavedení nových

s kompatibilitou aplikací.

funkcí zabezpečení.

Připravte síťovou infrastrukturu a adresářové služby

Naplánujte strategie nasazení pro nový hardware,

pomocí Azure Active Directory.

náhradní zařízení, upgrade a obnovení z image
a připravte i plán postupného nasazování.

Připravte své aplikace na nasazení a balíček Office
Click-to-Run.

Krok 3  Nasazení
Komunikujte s uživateli, aby byli připravení pracovat

Připravte se také na údržbu Windows 10 a Office 365

s novými funkcemi, které jim pomůžou využít možnosti

ProPlus po nasazení.

Windows 10 a Office 365 ProPlus na maximum.
Spolupracujte s poskytovateli vašeho hardwaru,
abyste mohli použít řešení Windows Autopilot,
které na míru přizpůsobí nová zařízení bez obnovení
z image.
Pomocí nástrojů System Center Configuration
Manager nebo Microsoft Deployment Toolkit nasaďte
operační systémy na hardware, který už spravujete.
Windows Analytics vám pomůže monitorovat nasazení
až do konce a v budoucnu informovaně rozhodovat
o aktualizacích.

Sdílejte tento kontrolní seznam se svými kolegy
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